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Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС 
Київської області за грудень 2015 року 

У грудні 2015р. суб’єктами господарювання через мережу автозаправних 
станцій (далі – АЗС), що налічує 511 одиниць, з них 10 – автомобільних 
газонаповнювальних компресорних станцій (далі – АГНКС), продано у роздріб 
світлих нафтопродуктів і газу на загальну суму 620,7 млн.грн., з якої 324,7 
млн.грн. (52,3%) – роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного, 
205,1 млн.грн. (33,0%) – від продажу газойлів (палива дизельного), 87,8 млн.грн. 
(14,2%) – від продажу пропану і бутану скраплених та 3,1 млн.грн. (0,5%) – від 
продажу газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану).  

У натуральному вимірі бензину моторного реалізовано 12,7 тис.т, що на 
9,5% менше, ніж у грудні 2014р., газойлів (палива дизельного) – 10,3 тис.т (на 
14,5% менше), пропану і бутану скраплених – 5,2 тис.т (на 14,1% більше), газу 
природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 0,2 тис.т (на 37,7% 
менше). В обсязі реалізованого бензину 59,4%  припадало на продаж бензину 
марки А-95, 32,9% – А-92, 0,6% – А-98, 0,1% – А-80  та 7,0% – на паливо 
моторне сумішеве. 

Дані щодо роздрібного продажу світлих нафтопродуктів та газу через 
мережу АЗС наведено у таблиці: 

Роздрібний продаж за грудень 2015р. 
у % до 

 
т листопада 

2015р. 
грудня  
2014р. 

тис.грн. 

Бензин моторний  
у тому числі 

12658,6 98,6 90,5 324737,9 

марка А-80 18,4 80,7 92,5 404,5 
марка А-92 4159,5 96,8 80,5 102068,7 
марка А-95 7514,7 99,1 98,1 201488,2 
марка А-98 77,6 126,8 725,2 2266,1 
паливо моторне сумішеве (з 
вмістом спиртів, біоетанолу 
або їх сумішей від 5% до 30%) 888,4 101,0 78,2 18510,4 

Газойлі (паливо дизельне) 10345,1 98,8 85,5 205090,7 
Пропан і бутан скраплені 5189,8 102,9 114,1 87807,5 
Газ природний скраплений або у 
газоподібному стані (метан) 163,2 93,5 62,3 3050,9 
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Оптовий продаж (відпуск) суб’єктам господарювання світлих 
нафтопродуктів і газу для здійснення ними господарської діяльності за 
безготівковим розрахунком (за укладеними договорами) через спеціально 
організовану мережу АЗС і АГНКС у грудні 2015р. склав 126,6 млн.грн., у тому 
числі продаж газойлів (палива дизельного) – 75,8 млн.грн. (59,8%), бензину 
моторного – 38,5 млн.грн. (30,4%), пропану і бутану скраплених – 9,7 млн.грн. 
(7,7%), газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 2,6 
млн.грн. (2,1%). 

У натуральному вимірі газойлів (палива дизельного) оптом було 
реалізовано 3,7 тис.т, що на 3,3% менше, ніж у грудні 2014р., бензину моторного 
– 1,5 тис.т (на 14,8% більше), пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т (на 5,4% 
менше), газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 0,1 
тис.т (на 14,0% менше). В обсязі реалізованого бензину 62,2%  припадало на 
продаж бензину марки А-95, 36,0% – А-92, 0,9% – А-80, 0,8% – А-98 та 0,1% – 
на паливо моторне сумішеве. 

Дані щодо оптового продажу світлих нафтопродуктів та газу через мережу 
АЗС наведено у таблиці: 

Оптовий продаж за грудень 2015р. 
у % до 

 
т листопада 

2015р. 
грудня 
2014р. 

тис.грн. 

Бензин моторний  
у тому числі 

1482,7 110,4 114,8 38481,2 

марка А-80 13,0 109,2 500,0 292,2 
марка А-92 533,9 104,6 129,3 13380,0 
марка А-95 922,9 113,3 105,6 24455,3 
марка А-98 12,2 221,8 642,1 335,5 
паливо моторне сумішеве (з 
вмістом спиртів, біоетанолу 
або їх сумішей від 5% до 30%) 0,7 100,0 350,0 18,2 

Газойлі (паливо дизельне)  3705,7 107,7 96,7 75754,0 
Пропан і бутан скраплені 553,5 102,6 94,6 9690,5 
Газ природний скраплений або у 
газоподібному стані (метан) 142,0 104,3 86,0 2641,5 

На 1 січня п.р. на АЗС у залишках налічувалось 7,4 тис.т бензину 
моторного, 5,2 тис.т газойлів (палива дизельного) та 0,8 тис.т газу скрапленого 
(пропану, бутану). 
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